
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky    Ročník 19 Číslo 3  Rok 2018 

 
ÚVODNÍK 

Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna 

egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení 

krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi. Ten den 

vám bude dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá 

pokolení. To je provždy platné nařízení. (Ex 12,12-14) 
 

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 

věčný. (Jan 3, 16) 
 

Moji milovaní bratři a sestry v Kristu,  

právě vám, kteří budete číst tyto řádky, od kancelářského okna posílám poněkud bizarní zamyšlení kolorované 

přízračným svitem přibývajícího měsíce uprostřed mrazivé noci. Přijměte 

prosím toto moje poselství provázené tímto nebeským znamením 

určujícím čas slavení Velikonoc. Nejplnější zář našeho nejbližšího 

vesmírného průvodce si můžeme spojit s  historicky prvními 

Velikonocemi. Právě tehdy naši o něco „starší bratři ve víře“ – židé, 

kolektivně zakusili na vlastní kůži Boží intervenci. Spočívala v lidsky 

nevysvětlitelné selekci (pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder) na 

pozadí nočního masakru o prvním jarním úplňku v zemi egyptské. Pro 

lepší představu o smyslu slavení události připomínám podobnou 

„epizodu“ z dějin vyvoleného národa. Ten sám Bohem vyvolený národ 

docela nedávno znovu prožil selekci spojenou s novodobými „anděly 

smrti“ na místech, jejichž názvy vyvolávají dodnes mrazivý pocit, možná podobný tomu mému u nočního 

okna. Prostřednictvím výše naznačeného jsem se pokusil zdůraznit nejpůvodnější význam nadcházejích svátků.  

A  proto… Být křesťanem/křesťankou znamenalo, znamená  a do budoucna může naznačovat mnoha 

způsoby úžasnou zprávu  pro mne….  Že jsem zrovna já byl vybrán/a  pro život.  
 

(Ježíš byl vyselektován jako obětní beránek, abychom my měli život.) 
 

Přeji vám všem i sobě, abychom si  v těchto mrazivých dnech začali konečně vážit daru života a poděkovali 

našemu zachránci.                      Váš otec Josef 
 

P.S.: Aby nedošlo k pyšné domýšlivosti… 

Můj život je od okamžiku vyvolení nejen nesen láskou Kristovou přes hranici smrti, ale Kristova láska nás nutí 

obětovat svůj život, po Jeho vzoru, za záchranu mnoha bratří a sester. 
 

CO SE DĚLO 

Orelský a farní ples 

V sobotu 3. února pořádal Orel Velká Bystřice v pořadí již 15. Orelský a farní ples. Letos se do velké části 

nejednoduchých příprav zapojili ve značné míře také mladí členové orelské jednoty. Lehce zklamáni loňskou 

nízkou účastí jsme se rozhodli udělat pár věcí jinak.  Poprvé v historii plesu jsme nevolili pro hudební 

doprovod kapelu, ale celým večerem nás provázel DJ Josef Capík. Příchozí hosty uvítal welcome drink. Páry, 

skupinky kamarádů, rodiny a další si mohli nechat udělat pěknou památku ve fotokoutku. Pro milovníky 

dobrého jídla nechyběl tradiční domácí guláš, uzené, chlebíčky, škvarky a sladkou tečku zastalo cukroví. 



Velký výběr měl také alkoholový bar.  Vhodným výběrem skladeb byl parket zaplněn hned při prvních 

tónech. Kdo neholduje společenským tancům, mohl se zapojit do oblíbených hromadných tanců jako je 

Mueve la colita, Letkiss, Sirtaki…Po několika sériích nás čekalo první vystoupení, a to v podání mažoretek 

Hvězdičky Lošov. Mezi dalšími tanečními sériemi se představila děvčata z pěveckého souboru Tragedia fis 

moll a taneční skupina pod vedením Evy Krätschmerové. Předpůlnočním překvapením bylo originální 

vystoupení chlapeckého kvartetu akvabel, kteří upřímně rozesmáli celý sál. Vyvrcholením celého večera byla 

velmi pěkná a bohatá tombola s první cenou - divočákem, darovaným Kapitulními lesy.  Za celou Orelskou 

radu děkuji všem, kdo jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na této skvělé akci. Děkuji, že jsme se mohli sejít 

v tak přátelském a příjemném společenství.                              

Věra Fojtíková 

Foto z plesu: http://www.orel-vb.cz/ 
 

KALENDÁŘ NA BŘEZEN 
Neděle, 4. Března, III. neděle postní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše (zástup?) 

11:00 - Bystrovany - mše (otec Josef) 

16:00 - Velká Bystřice/farní knihovna - 

otevřené setkání u otevřené Bible - aneb 

biblická hodina  

17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - křížová 

cesta 

Pondělí, 5. března 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny 

- mše (otec Bohumír Vitásek) 

16:30 - Velká Bystřice/fara - schůzka 

ohledně programu PMT 2018 

19:00 - Reservováno 

Středa, 7. března 

14:00 - Návštěvy nemocných 

16:00 - Mrsklesy - mše v kapli 

19:00 - Prostor pro návštěvu u vás 

Čtvrtek, 8. března 

08:30 - Velká Bystřice/zimní kaple - 

mše 

10:00 - Velká Bystřice/kaple - výuka 

zpěvu 

13:00 - Velká Bystřice/fara - angličtina 

17:00 - Bukovany - mše 

19:00 - Reservováno 

Pátek, 9. března 

08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny pro veřejnost 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:15 - Velká Bystřice - mše  

19:00 - Prostor pro návštěvu u vás 

Sobota, 10. března 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 11. března, IV. neděle postní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše (otec Jiří 

Schreiber) 

09:30 - Hlubočky - mše (otec Jiří 

Schreiber) 

11:00 - Bukovany - mše (otec Jiří 

Schreiber) 

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf 

Smahel) 

14:00 - Velká Bystřice/kostel - křestní 

obřad 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - křížová 

cesta 

18:00 - Velká Bystřice/farní knihovna - 

otevřené setkání u otevřené Bible - aneb 

biblická hodina  

Pondělí, 12. března 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny 

- mše (otec Bohumír Vitásek) 

19:00 - Prostor pro návštěvu u vás 

Středa, 14. března 

14:00 - Návštěvy nemocných 

16:00 - Svésedlice - mše 

19:00 - Reservováno 

Čtvrtek, 15. března 

08:30 - Velká Bystřice/zimní kaple - 

mše 

10:00 - Velká Bystřice/kaple - výuka 

zpěvu 

13:00 - Velká Bystřice/fara - angličtina 

17:00 - Bukovany - mše 

19:00 - Prostor pro návštěvu u vás 

Pátek, 16. března 

08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny pro veřejnost 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:15 - Velká Bystřice - mše  

19:00 - Prostor pro návštěvu u vás 

Sobota, 17. března 

08:00 - Velká Bystřice/fara - brigáda 

10:00 - Velká Bystřice/ kostel - křestní 

obřad 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 18. března, V. neděle postní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše 

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf 

Smahel) 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - křížová 

cesta 

18:00 - Velká Bystřice/farní knihovna - 

otevřené setkání u otevřené Bible - aneb 

biblická hodina  

 

 

Pondělí, 19. března, Slavnost svatého 

Josefa 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny 

- mše (otec Bohumír Vitásek) 

18:30 - Velká Bystřice/fara -Přednáška 

pro rodiče o výchově dětí (otec Rudolf 

Smahel SDB) 

Středa, 21. března 

09:00 - Dolany/Komunita 

Blahoslavenství - děkanátní schůze 

kněží 

14:00 - Návštěvy nemocných 

16:00 - Mrsklesy - mše v kapli 

19:00 - Prostor pro návštěvu u vás 

Čtvrtek, 22. března 

08:30 - Velká Bystřice/zimní kaple - 

mše 

10:00 - Velká Bystřice/kaple - výuka 

zpěvu 

13:00 - Velká Bystřice/fara - angličtina 

17:00 - Bukovany - mše 

19:00 - Prostor pro návštěvu u vás 

Pátek, 23. března 

08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny pro veřejnost 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:15 - Velká Bystřice - mše  

19:00 - Prostor pro návštěvu u vás 

Sobota, 24. března 

09:00 - Dolany/Komunita 

Blahoslavenství - Děkanátní setkání 

mládeže 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

19:00 - Velká Bystřice/fara - 

kontemplativní modlitba 

 

Neděle, 25. března, Květná neděle 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf 

Smahel) 

14:00 - Velká Bystřice/kostel - JAŘENÍ 

16:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření (otec František Foltýn) 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - křížová 

cesta 

18:00 - Velká Bystřice/farní knihovna - 

otevřené setkání u otevřené Bible - aneb 

biblická hodina  

 

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz 

http://www.farnost-vbystrice.cz/


MIMO JINÉ 

Pizzerie na faře má zavřeno 

Dovolte mi na úvod malé ohlédnutí. Mnozí z vás si pamatujete, že právě na naši velkobystřické pouti v roce 

2010 se slavnostně otevřely vrata pro první hosty Pizzerie na faře.  Byl to první pokus a měl tehdy veliký 

úspěch. Nicméně po dvou letech záběhu přichází nový nájemce, který do zařízení investoval vedle bezpočtu 

pracovních hodin také značné množství peněz. Navíc k tomu se posléze podařilo provozovateli vybudovat 

kouzelné zákoutí se zastřešenou částí restaurace. Samozřejmě čas plynul a otevřená vrata fary přilákala další 

hosty a také další nositele zhodnocení našeho společného majetku.  Bohužel v pátek 24. 2. 2018 se personál 

Pizzerie naposledy rozloučil se svými zákazníky a dnes na vratech fary najdete nápis: „Omlouváme se, že je 

zavřeno - Pizzerie je v rekonstrukci“. 

Po 6 letech provozu skončila smlouva provozovateli tohoto zařízení panu Janu Stejskalovi. Ten ji z  různých 

důvodů neprodloužil, a proto v současné době hledáme dalšího provozovatele naší Pizzerie na faře.  Jelikož je 

v současnosti restaurace na přechodnou dobu uzavřena, rádi bychom využili neplánovanou odstávku k různým 

opravám a úpravám. Věříme, že i s vaší pomocí se podaří provoz naší Pizzerie na faře v brzké době obnovit.  

S případnými nabídkami a podněty se můžete obrátit na členy naší ekonomické rady a na moji maličkost.  
 

První svaté přijímání dětí v našich farnostech 

Rád bych pozval rodiče budoucích prvokomunikantů  na přednášku docenta Rudolfa Smahela „o výchově 

dětí“. Koná se o Slavnosti svatého Josefa v pondělí 19. 3. 2018 ve společenské místnosti velkobystřické fary. 

Rád bych se v rámci tohoto setkání domluvil s rodiči na dalších podrobnostech přípravy na první své 

přijímání. Toto pozvání platí i pro moje farníky z Hluboček. Připomínám, že začátek setkání je naplánovaný 

na 18.30 hod. a předpokládaný závěr bude do 20.00 hod.       
 

Až se léto zeptá, co jsme dělali v zimě?! 

Dovolte mi na samém sklonku této prapodivné zimy nabídnout nahlédnutí do mého postupně se zaplňujícího 

prázdninového kalendáře… Pro první prázdninový měsíc jsem se přihlásil na jazykový kurz v německém 

Bamberku. Odjíždět budu v neděli 8. 7. po bohoslužbách a plánovaný návrat je v předvečer neděle 22. 7. 

2018. Po této neděli chci nabídnout svůj čas táborníkům na Travné. Dále už v diáři mám napsaný náš 

příměstský tábor na faře, který se bude konat od pondělka 20. 8. do pátku 24. 8. 2018. Naše tradiční 

velkobystřická svatojánská slavnost je naplánovaná na neděli 26. 8. 2018 a k ní patří i obvyklé farní 

odpoledne na farní zahradě.  Další informace důležité i pro vaše plánování uvedu v dalším vydání našeho 

Děníčku.                   
 

Příměstský tábor na faře 2018 

Máme pro vás dobrou zprávu - Na naši PRÁZDNINOVOU UNIVERSITU se nám k datu uzávěrky tohoto 

vydání Děníčku (1. 3. 2018) přihlásilo celkem 24 dětí – což je naplněná kapacita tábora. Další přihlášky proto 

už půjdou do přihrádky náhradníků. Máme radost z toho, že naše nabídka zaujala rodiny z našich farností i z 

okolí.  Pro zajímavost přidávám jeden postřeh ze svého loňského pobytu v Kanadě. Velmi mě tehdy 

překvapilo, že v čase letních prázdnin byly školy plné dětí. Dostal jsem vysvětlení, že děti se snaží užitečně 

využít svůj volný čas. Školy v Torontu proto pro ně pořádají jakési prázdninové university. Jinými slovy 

dělají už dlouhodobě to, co nyní zamýšlíme dělat my, řekněme u nás na našem příměstském táboře. Zábavnou 

formou a bez stresu pomáhat dětem rozvinout vědomosti. Další pozitivní zprávou je to, že jsme dostaly 

zajímavou nabídku od jedné významné stavební firmy. V souvislosti s naší plánovanou aktivitou pro děti bude 

potřeba revitalizovat hřiště na naší farní zahradě. Zástupce (zmíněné) firmy (Hroší stavby) nám nabídl 

velkorysou pomoc pro nejtěžší úkol - zlikvidování železničních pražců a finální úpravě plochy pomocí 

techniky.  Jelikož z množství potřebných úkolů v rámci uvedeného záměru je výše uvedený nejnákladnější, 

podotýkám naléhavost dalších dílčích potřeb. Ty budou obnášet jednak potřebu brigádnické pomoci, tak i 

finančních prostředků (např. nákup travního semene apod.).  Rovněž celý areál zahrady a farního dvora bude 

vyžadovat různé dílčí opravy a úpravy, které chceme uskutečnit nejen kvůli bezpečnosti dětí, ale i vzhledem 

k potřebě vytvořit v blízkosti našeho kostela klidovou zónu a místo pro duchovní povznesení. Tolik prozatím 

k našemu záměru, který se uskutečňuje postupně po etapách již od roku 2013. Tedy na závěr uvádím číslo 

účtu (1800212399/0800), kde můžete směřovat finanční příspěvky určené na obnovu hřiště a zvelebení naší 

farní zahrady. Jako variabilní číslo použijeme číslo parcely naší farní zahrady, tj. 1759.          
 

Potřeba rekonstrukce podlahy v lodi farního kostela Nejsvětějšího Srdce v Hlubočkách 

Již dlouhodobě můžete sledovat zhoršující se stav této důležité součásti interiéru našeho kostela, který se 

projevuje prasklinami, resp. vyvýšeninami na několika různých místech. Celou věc řešil i odborník na statiku 

a doporučil opravu. V loňském roce se nám podařilo úspěšně podat dotační projekt a podniknout další 

potřebné kroky. Výše dotace od SZIF činí 456 851 Kč. 



Máme tedy sanovanou významnou část rozpočtu opravy.  Dalšími donátory jsou olomoucké arcibiskuptví a 

Obec Hlubočky. O výši příspěvku se v současné době jedná. Hlavní informací tohoto sdělení je to, že 

v případě dostatečného finančního krytí hodláme zahájit stavební práce po skončení velikonočních svátků. 

Bude potom potřeba hodně brigádnické pomoci, abychom se tímto způsobem pokusili snížit náklady na tuto 

velice náročnou opravu. V našich plánech najdete i vyřešení otázky, kde se po dobu rekonstrukce budou konat 

bohoslužby? Pro tento účel se nám jako nejvhodnější jeví nedávno zrekonstruovaná obecní kaple na 

Posluchově. Jak jsem již uvedl, v současné době vrcholí přípravné kroky a pokud vše dopadne podle našich 

předpokladů, dostanete potřebné informace. Prosíme tedy o modlitbu a vaši připravenost pro výše naznačené 

skutečnosti.  

Otec Josef 

Josef Konšel 

Dne 18. 7. 2018 vzpomeneme 60 let od úmrtí Prof. Dr. Ing. Josefa Konšela, Dr. h. c.  

Profesor Josef Konšel poslední období svého života prožil ve Velké Bystřici, kde také zemřel a je pochován.  

Zástupci Kapitulních lesů (organizace spravující lesní majetky Metropolitní kapituly u sv. Václava 

v Olomouci) a farnosti Velká Bystřice spolu s vedením města Velká Bystřice se dohodli na uspořádání 

vzpomínkové akce k uctění výročí úmrtí Prof. J. Konšela. Akce je naplánována na sobotu 15. 9. 2018 

s počátkem ve 14:00hod. ve Velké Bystřici. Součástí akce bude slavnostní mše (arcibiskup olomoucký Mons  

Jan Graubner) a dále pak samotná vzpomínková akce spojená s přednáškami, výstavou a rautem. Současně 

připravujeme k vydání příležitostnou publikaci, která by mimo životopisných dat, shrnutí jeho práce a 

dosažení významných milníků, měla mapovat také posledních 20 let života v městě Velká Bystřice.  

Za organizační výbor Ing. František Ježek, správce Kapitulních lesů 

 

POZVÁNKY 

**************************************************************************************** 

BRIGÁDA NA FARNÍM HŘIŠTI 
V sobotu 17.3.2018 bude od 8 – 12 hod. probíhat brigáda na farním hřišti ve Velké Bystřici. Budeme 

zarovnávat hlínou nerovnosti pro jarní zatravnění. Výsledkem bude sportoviště použitelné k nejrůznějším 

příležitostem, např. příměstský tábor, či farní den. Přijďte přidat ruce k dílu a získejte dobrý pocit 

z odvedené práce. DĚKUJEME 

**************************************************************************************** 

DUCHOVNĚ REKREAČNÍ POBYT 

VE VYSOKÝCH TATRÁCH 
Dobrořečte Hospodinu hory a pahorky, velebte a vyvyšujte ho navěky. 

KDY:   7.7. -14.7. 2018 

KDE:  v Charitním domě v Dolném Smokovci 19, Vysoké Tatry 

CENA: 3900,- Kč, Děti od 3 do 10 let 3400,- Kč 
 

Součástí pobytu je každodenní mše svatá sloužená P. Milanem Palkovičem a nabídka duchovních 

rozhovorů. 
 

Dolný Smokovec - městečko je považováno za největší tatranské středisko pro léčbu onemocnění dýchacích 

cest a plic u dětí. Smokovec je městskou částí města Vysoké Tatry a je to turisticky výchozí bod do všech 

okolních středisek a dolin v centrální části Vysokých Tater. Městem projíždí Tatranská železnice z nádraží 

Poprad Tatry do Tatranské Lomnice a Štrbského Plesa. Charitní dům se nachází 350 metrů od zastávky „Pod 

lesom“.  
 
 

V ceně je započítáno: 

- 7x hotelové ubytování v jedno až trojlůžkových 

pokojích,  

- polopenze,  

- lázeňský poplatek obci 1,- Euro/den  

V ceně není započítáno: 

- doprava,  

- cestovní a zdravotní pojištění 

 

Informace u P. Milana Palkoviče, 

m.palkovic@seznam.cz  mob. +420737467733 

 
Vychází  4.3.2018, uzávěrka dalšího čísla  20.3. 2018. Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na denicekvb@seznam.cz. Farní 

webové stránky www.farnost-vbystrice.cz, příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na farnostvbystrice@centrum.cz. Redakční rada: Eva 
Krätschmerová, Miloslav Krätschmer , P. Josef Opluštil; Jazyková korektura: Vojtěch Lakomý.  Vydává Římskokatolická Farnost Velká Bystřice pro vnitřní potřebu 

farnosti. Cena: dle zvážení 
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